




MFK KARVINÁ3

# KLUB Z V R P SKÓRE ROZDÍL BODY

1. SK Slavia Praha 24 18 4 2 48:8 40 58

2. FC Viktoria Plzeň 24 15 5 4 45:20 25 50

3. FK Jablonec 24 11 7 6 42:31 11 40

4. FC Baník Ostrava 24 11 5 8 36:27 9 38

5. FK Mladá Boleslav 24 11 4 9 42:37 5 37

6. 1. FC Slovácko 24 10 7 7 30:27 3 37

7. FC Slovan Liberec 23 11 3 9 42:31 11 36

8. SK Dynamo České Budějovice 24 11 3 10 39:38 1 36

9. AC Sparta Praha 24 9 8 7 42:32 -10 35

10. SK Sigma Olomouc 24 7 11 6 31:29 2 32

11. Bohemians Praha 1905 24 7 6 11 25:37 -12 27

12. FK Teplice 23 5 9 9 19:35 -16 24

13. MFK Karviná 24 5 8 11 20:30 -10 23

14. FC Fastav Zlín 24 6 4 14 22:40 -18 22

15. SFC Opava 24 4 5 15 11:41 -30 17

16. 1. FK Příbram 24 3 5 16 15:46 -31 14

TABULKY

UPLYNULÉ KOLO (24.)

FC Fastav Zlín – 
Bohemians Praha 1905

2:3

SK Sigma Olomouc – 
FK Jablonec

1:1

FC Viktoria Plzeň – 
SK Dynamo České Budějovice

1:0

MFK Karviná – 
1. FK Příbram

2:0

FC Slovan Liberec – 
SFC Opava

4:0

FK Teplice – 
1. FC Slovácko

0:0

SK Slavia Praha – 
AC Sparta Praha

1:1

FC Baník Ostrava – 
FK Mladá Boleslav

2:3

NÁSLEDUJÍCÍ KOLO (25.)

FK Jablonec – 
FC Fastav Zlín

SNAD 
BRZY

SFC Opava – 
MFK Karviná

SNAD 
BRZY

1. FC Slovácko – 
SK Sigma Olomouc

SNAD 
BRZY

1. FK Příbram – 
FC Baník Ostrava

SNAD 
BRZY

FK Mladá Boleslav – 
SK Slavia Praha

SNAD 
BRZY

SK Dynamo České Budějovice – 
FC Slovan Liberec 

SNAD 
BRZY

AC Sparta Praha – 
FC Viktoria Plzeň

SNAD 
BRZY

Bohemians Praha 1905 – 
FK Teplice

SNAD 
BRZY
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VEDENÍ KLUBU SE S HRÁČI DOMLUVILO 
NA DOČASNÉM SNÍŽENÍ PLATŮ

Vedení klubu chápe, že 
momentální situace je velice 
nepříjemná, bohužel v této 
chvíli je výše zmíněný krok 
nezbytný. Interní opatření 
s ohledem na omezení 
sportovní činnosti vešlo  
v platnost 1. dubna 2020  
po vzájemné dohodě.

Jde o poměrné snížení platu 
hráčů a členů realizačního 
týmu, který je odvislý od výše 
fixní části měsíční výplaty. 
„Jsme rádi, že se nám 
podařilo v této záležitosti 
najít společnou řeč,“ 
reagoval sportovní ředitel 
MFK Karviná Lubomír Vlk. 

Pandemie koronaviru a s ním spojené onemocnění COVID-19 si nevybírá! Klub  
MFK Karviná byl na začátku dubna osmým prvoligistou, který se s hráči domluvil  
do června na snížení základní měsíční odměny.



SLEVA
15% 

Speciální nabídka 
pro fanoušky MFK Karviná

OBI Havířov
Před Tratí 1433/4
735 64 Havířov IV – Suchá
tel.: 296 601 111
www.obi.cz

Sleva se vztahuje na disponibilní zásobu 
v prodejně. Slevy nelze sčítat. Sleva se 
nevztahuje na nákup dárkových karet OBI. 
Slevu nelze uplatnit na množstevní slevy, 
paletové ceny, nákup s věrnostní kartou apod.

o 15% zlevnit. Stačí odevzdat tento leták při
placení zvoleného výrobku u pokladny.

170486 A5 LETAK MFK KARVINA STROMKY.indd   1 11/28/2017   11:43:24 AM

na jeden produkt
při nákupu nad 500Kč

Od 09. 05. do 24. 05. 2020 si v OBI Havířov 
můžete vybrat jakýkoli produkt, který chcete 



MFK KARVINÁ6 V ZAJETÍ INSTAGRAMU…NA SLOVÍČKO S MARKEM JANEČKOU

Kapitán MFK Karviná odpovídal v průběhu dubna na 
klubovém instagramu na řadu otázek. Ty nejzajímavější 
jsme pro vás vybrali i do tohoto speciálního vydání 
klubového bulletinu.

Marku, jak se ti hraje v Karviné?
Dobře! Jsem tady spokojený a nic mi nechy-
bí. Nikdy v kariéře jsem si na klub nestěžoval.  
Akorát jediné angažmá mi nevyšlo, před mno-
ha lety v Banské Bystrici, ale to jsem byl mla-
dý. Věřím, že tady ukončím kariéru. Na druhou 
stranu člověk nemůže vědět, co se stane a na 
vlastní kůži jsem se přesvědčil, že nikdy neříkej 
nikdy – třikrát jsem působil ve Spartaku Trnava, 
v Karviné jsem už podruhé. Věřím, že si tady 
ještě nějaký ten rok zahraji. 

Proč číslo 66 na dresu?
Mám oblíbenou šestku, ale ta nebyla volná. 
Proto dvě šestky.

Jaké to je být kapitánem?
Je to zodpovědná úloha, ale myslím si, že 
svými zkušenostmi a věkem to zvládám v po-
hodě. Věřím, že jako kapitán dovedu Karvinou  
k záchraně ve FORTUNA:LIZE. 

Jaký máš názor na Karvinou a dají se 
najít nějaké rozdíly se Slovenskem?

Žádný rozdíl v životě tady nebo na Slovensku 
nevidím. Jediný rozdíl vlastně je, tady platím 
korunami a na Slovensku eurem (úsměv).
 

Jaké cviky jsi dělal v karanténě?
Každé ráno cvičím tabatu. Jinak jsem ještě  
chodil běhat, občas jsem zašel někam na hor-
skou túru. Jinak klasika – televize nebo si zahra-
ju FIFU na konzoli. 

Na jakém postu bys chtěl hrát nej-
víc?

Nikdy jsem si nevybíral. Většinou hraju tam, 
kam mě trenér postaví – nejlépe střed zálohy 
nebo obrany.

Máš nějaký předzápasový rituál?
Mám a není tajný (úsměv). Vždy navštívím 
místnost, kam i králové chodili pěšky (smích).

Největší vtipálek v kabině?
Stoprocentně to je Petr Bolek.

Dáš mi někdy dres?
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U nás je s dresy trochu problém. Nemáme 
jich tolik, jako je třeba běžné v jiných klubech. 
Kdyby byl dostatek dresů, tak nemám nikdy 
problém dres někomu dát. Momentálně je ale 
dresů opravdu málo. 

Nejlepší parťák v kabině kromě Čonky?
Vycházím se všemi v kabině, a některým bych 
mohl dělat i tátu. Ale asi Petr Bolek, protože je  
v podobném věku jako já.

Oblíbený fotbalista?
Nemám oblíbeného fotbalistu, ale moje sym-
patie má Zlatan Ibrahimović.

Tvůj nejoblíbenější fotbalový klub?
Z mnoha důvodů se mi líbí (svou filozofií a aka-
demií) polský klub Lech Poznaň, kterého jsem 
velký fanoušek. 

Kterého hráče Karviné bys doporučil  
Lechu Poznaň?

Nejvíc se mi asi pozdává Ba Loua, ale musel by 
zlepšit defenzivní práci. Nejvíc mi do hry Lechu 

Poznaň zapadá Kristi Qose, ten by se tam mohl 
prosadit. 

Nejlepší sezóna v životě? 
Asi sezóna 2011/2012 a můj zimní odchod 
do druhé německé Bundesligy. To byl asi můj 
strop a jsem na to hrdý.

Jaký máš názor na Bohemians Praha 
1905?

Sympatický klub se super fanoušky a s opravdu 
zvláštní atmosférou stadionu.

Hráči bydlí v bytech Residomo?  
V které části Karviné bydlíš ty?

Hráči bydlí po celé Karviné. Kluci si bydlení 
řešili po vlastní ose, nebo jim pomohl klub.  
Já bydlím ve vlastním bytě, který jsem si koupil 
na ulici Na Kopci. 

Nejdeš na burger do Wapitti?
Burger asi ne, ale vafle bych si dal. Mají je dobré.

Pokud se zachráníme, necháš si  
narůst vlasy?

Pevně věřím, že se zachráníme. Vlasy si ale  
určitě nenechám narůst, vypadal bych jak něja-
ký kardinál (smích).
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NIŽŠÍ A MLÁDEŽNICKÉ SOUTĚŽE BYLY 
KVŮLI KORONAVIRU UKONČENY

Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR na svém 
zasedání 7. dubna 2020 rozhodl o tom, že 
ukončuje sezónu všech fotbalových soutěží, 
které spadají pod jeho působnost – tedy od 
třetí ligy (ČFL a MSFL) až po všechny soutěže 
mládeže.

Ve středu 8. dubna oficiálně skončila sezóna 
2019/2020. Soutěže se neanulují, ale konečné 
pořadí zůstává podle stavu právě k tomuto datu. 
TÝMY NEPOSTUPUJÍ ANI NESESTUPUJÍ! Vítězem 
Divize F se stal tým MFK Karviná B. „Ke konci 
to směřovalo  a nemělo smysl pokračovat. 
Zdraví je přednější,“ řekl trenér Čestmír Kročil. 

V premiérové divizní sezóně tak spolu se svými 
svěřenci soutěž ovládl. „Bereme to tak, že jsme 
soutěž vyhráli, ale nepostupujeme. Před 
sezónou jsme se chtěli pokusit o postup, ale 
nebyl to náš hlavní cíl,“ dodal Kročil.  

Mládežnické soutěže rovněž skončily, hráči 
MFK se připravují individuálně v domácích 
podmínkách. S největší pravděpodobností 
se tréninkový proces obnoví od 11. května. 
Nejlepšího umístění z mládežnických celků 
dosáhl tým U18 pod vedením trenéra Pavla 
Mazurka, který obsadil v Moravskoslezské 
dorostenecké divizi E hezké 2. místo.
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JAK JSTE TRÁVILI NUCENOU 
KARANTÉNU, KTEROU VLÁDA 
ČR VYHLÁSILA?

JURAJ JARÁBEK: 
„Díval jsem se na všechny naše  
zápasy a sledoval i ostatní týmy. 
Také jsem pracoval doma na zahra-

dě, člověk si nějakou práci vždycky najde.“ 

MARTIN ŠINDELÁŘ: 
„S manželkou jsme 
se vrátili domů do 
Olomouce. Já jsem 

dopoledne plnil individuální plán, 
žena pracovala a odpoledne jsme 
chodili na procházky. Byl čas také 
na domácí resty – uklízelo se,  
malovalo a opravovali jsme drob-
nosti v domácnosti.

DÁVID GUBA: 
„Doma na Slovensku jsem se věno-
val svým dětem. Na baráčku jsem 
trávil čas s rodinou a plnil indivi- 

duální tréninkový plán.“

ONDŘEJ LINGR: 
„Plnil jsem individuální plán  
a doma na zahradě jsme si s brá-
chou kopali.“

JAN MORAVEC: 
„Byl jsem doma ve 
Vyškově s rodinou  
a poctivě plnil indivi-
duální plán, který nám 
naordinovali trenéři. 
Odpoledne jsme s ma-
lou dcerkou chodili na 
procházku a nějaký čas 
trávili, pokud počasí  
dovolilo, i na zahradě.“

GIGLI NDEFE: 
„Trenéři nám dali speciální indivi-
duální plán, který jsme plnili. Každý 
den jsem venku běhal a doma cvičil. 

Taky jsem se díval na filmy či seriály na Netflixu.“
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ULTRAS MAJÍ SRDCE NA PRAVÉM MÍSTĚ

Ve druhé polovině března poděkovali lidem  
z tzv. první linie – lékařům, sestřičkám, hasičům, 
policistům a jiným. „Jakožto fanoušci MFK 
Karviná jsme cítili potřebu poděkovat lidem, 
kteří se momentálně 
starají o nemocné, 
všem složkám IZS a 
především pak hasičům 
a zdravotníkům za to,  
co dělají pro naše 
město. Zároveň jim také 
ukázat veřejně, že za 
nimi stojíme. Materiál 
měl být použit na grafiku 
k utkání, avšak liga byla 
přerušena, proto jsme 
se rozhodli použít ho 
jinak – jako prostředek  
k poděkování. Vážíme si práce IZS  
a doufáme, že se brzy s nimi setkáme  
na fotbale,“ řekli svorně Ultras Karviňáci.

V průběhu dubna přišli Ultras Karviňáci  
s ještě větším kalibrem. Mezi sebou a ostat- 

ními fanoušky vybrali peníze, za které 
nakoupili užitečné potraviny, které následně 
odvezli a darovali seniorům v zařízení Nový 

domov v Karviné-Novém 
Městě. 

„Po vystavení našeho 
nápisu na podporu IZS 
jsme chtěli pomoct 
také činy a nejen slovy.  
Spojili jsme se se 
zástupci Nového do-
mova a domluvili se. 
Na našem facebooku 
jsme vyhlásili sbírku, 
do které mohl 
kdokoliv přispět, ale 

samozřejmě přispívali hlavně fanoušci.  
Z vybraných peněz jsme následně 
nakoupili džusy, minerální vody, kávy  
a sušenky, které senioři jistě ocení.  
Doufáme, že naše dary seniorům zpříjemní 
tuto nelehkou dobu,“ uvedli k dalšímu 
dobrému skutku.

V těžké době zkoušené koronavirem naši fanoušci ukázali, že jim nemoc COVID-19 
spolu s aktuální situací není lhostejná. Dokazují to dvěma perfektními skutky. 
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O RESTARTU FORTUNA:LIGY 
SE ROZHODNE 12. KVĚTNA

FORTUNA:LIGA se kvůli pandemii koronaviru 
a s ním spojeným onemocněním COVID-19 
oficiálně zastavila 12. března. Od té doby 
probíhaly tréninky v individuálním režimu  
a od 20. dubna potom po skupinkách znovu  
na hřišti za jasně definovaných podmínek. 

Poslední dubnové pondělí zasedal v Praze 
Ligový výbor LFA, který schválil opětovné 
zahájení soutěží s ohledem na aktuálně platný 
plán uvolňování vládních opatření. „Dohodli 
jsme se, že využijeme možnost, kterou 
nám dává uvolňování opatření a sice, že od 
25. května znovuzahájíme ligový soutěžní 
ročník. S tím, že budeme žádat Ligové 
grémium LFA o to, aby bylo umožněno 
prodloužení stávající sezóny přes datum 
30. června. Je to především z toho důvodu, 
že v případě startu 25. května není možné 
ročník do konce června dohrát. Budeme 
potřebovat ještě dohodu a souhlas většiny 
klubů FORTUNA:LIGY a FORTUNA:NÁRODNÍ 
LIGY. Věřím, že ho získáme a že zvítězí 
možnost dohrát stávající ligový ročník 
na hřišti, a ne u kulatého stolu,“ prozradil 
předseda Ligové fotbalové asociace Dušan 
Svoboda.

V případě, že by došlo k dalšímu uvolňování 
opatření, je LFA připravena flexibilně reagovat 
a jednat o odpovídajících úpravách termínové 
listiny. Shodně s pokyny a doporučeními 

UEFA a European Leagues je jednoznačnou 
prioritou pokusit se soutěžní ročník dokončit 
ve stávajícím herním formátu samozřejmě 
za předpokladu, že to vývoj epidemiologické 
situace v České republice umožní.

Ligová fotbalová asociace zároveň pokračuje 
v jednáních a má zájem o úzkou spolupráci  
s Ministerstvem zdravotnictví a jím pověřenými 
osobami při přípravě souboru opatření, která 
by umožnila profesionálním fotbalistům 
návrat do plného tréninku a soutěžních utkání. 
LFA je v této souvislosti připravena provést před 
opětovným zahájením soutěžního ročníku 
plošné testování všech hráčů klubů F:L a F:NL.  

Na schůzce čelních představitelů všech profesionálních klubů v rámci Ligového  
grémia se rozhodne o pokračování či nepokračování obou profesionálních soutěží. 
To je naplánováno na úterý 12. května.



MFK KARVINÁ16 FANOUŠCI V ROUŠKÁCH
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TRÁVNÍK PROŠEL NEPLÁNOVANOU 
REGENERACÍ

V půlce března byly započaty standardní rege-
nerační práce na hřištích tak, aby byly v kondici. 
Důvod byl jasný – vědělo se, že nějaký „pátek“ 
se kvůli výskytu koronaviru hrát ani trénovat 
nebude.

Zkušení pracovníci klubu odvedli standardně 
výbornou práci, která byla rozvržena do něko-
lika dnů. „Když se bavíme o hlavním hřišti  
i tréninkovém trávníku za tenisovými kurty, 
tak obě plochy se nejprve vyčesaly, potom 
vertikutovaly (provzdušnily), zapískovaly, 
propíchaly a došlo i na hnojení,“ vyjmenoval 
nezbytné úkony regenerace trávníku Technický 
ředitel MFK Karviná Marian Górniok.

Poslední březnový pátek pak na hlavním hřišti 
městského stadionu chlapi z technického úse-
ku dosévali trávu do hluchých míst a u obou 
brankovišť. „Šlo téměř o 100 kg trávy. Nej-
víc práce máme pokaždé s brankovištěm 
u sektoru tribuny E, kam nesvítí sluníčko  
a regenerace je tam pokaždé náročnější.  
Ale poradili jsme si. Hřiště bude na případ-
ný restart FORTUNA:LIGY v kondici a připra-
vené,“ podotkl jeden z trávníkářů Jiří Feik.

Stejným procesem prošly travnaté plochy ve 
Sportovním centru Kovona a U Bažantnice, 
které čekaly na zatížení do 20. dubna, kdy se 
konečně rozběhl tréninkový proces. 

Ve všech třech areálech se v době vyhlášeného nouzového stavu Vládou ČR  
z důvodu šíření pandemie koronaviru nezahálelo! Z důvodu neplánované přestávky 
prošla travnatá hřiště očistou… 
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INZERCE
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PO OBJEDNÁNÍ JE ZBOŽÍ MOŽNÉ VYZVEDNOUT V KAVÁRNĚ SLIVKAFÉ 
DENNĚ OD 9 DO 18 HODIN NA MĚSTSKÉM STADIONU V KARVINÉ-RÁJI. 

OBJEDNÁVEJTE PŘES NÁŠ E-SHOP!

fanshop.mfkkarvina.cz

NOVÁ ŠÁLA 200 Kč

PENĚŽENKA 
210 Kč

VO
ŇK

A D
O A

UT
A 

49
 Kč

VAK NA ZÁDA 140 Kč

OSUŠKA550 Kč

TRIKO DÁMSKÉ/PÁNSKÉ 

320 Kč
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Oliver Putyera ve Vítkovicích, Martin Kouřil ve 
Varnsdorfu, Jiří Ciupa ve Frýdku-Místku, Libor 
Hrdlička v bratislavské Petržalce a Petr Galuška 
v Jastrzębie – všichni za sebou mají v nových 
klubech odehrán jeden mistrovský zápas a je 
otázkou, jestli další přidají. S určitostí se dá říct, 
že gólmani Ciupa s Hrdličkou nikoliv.

Putyera s Kouřilem hrají českou druhou nejvyš-
ší soutěž FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU. Vítkovice 
v úvodním jarním kole prohráli na půdě Vyše-
hradu 1:4 a Putyera šel na hřiště jako střídající 
hráč v 65. minutě. Stoper Martin Kouřil vstře-
lil gól Chrudimi, jenže vysoké porážce svého 
Varnsdorfu na půdě východočeského klubu 
2:5 nezabránil.  

Libor Hrdlička odchytal celých devadesát mi-
nut za Petržalku při porážce 0:1 na půdě béčka  
Žiliny ve druhé slovenské lize. Dvě utkání má na 
jaře prozatím za sebou GKS Jastrzębie v polské 
Fortuna I. lize – Petr Galuška do prvního duelu 
v Belchatowě (0:0) kvůli administrativním prů-
tahům nemohl zasáhnout, do druhého už ano. 
V 55. minutě vběhl na hřiště a byl u parádního 
obratu z 0:2 na 3:2 proti Radomiak Radom.

Úvodní (a zároveň) poslední kolo se stihlo ve  
třetí nejvyšší české soutěži, ve které barvy Frýd-
ku-Místku hájí gólman Jiří Ciupa. Valcíři na 
úvod zdolali 3:1 Dolní Benešov, Ciupa ovšem  
nechytal a celý zápas sledoval z lavičky náhrad-
níků.

HRÁČI NA HOSTOVÁNÍ:  
KOUŘIL SKÓROVAL ZA VARNSDORF
Hned pětice kmenových hráčů MFK Karviná působí formou hostování do konce 
této sezóny v nižších soutěžích. Jak se jim dařilo před přerušením soutěží kvůli  
koronaviru?
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